
Miénk a Pálya pilot program 
a józsefvárosi Szent Benedek 
Középiskolában



Folyamat jellegű 
pályaorientációs program

▪ Kiss Gergely, emberi erőforrás tanácsadó
▪ Sebán Zoltán, andragógus, pedagógus
▪ Gyuk Izabella, pszichológus

Szent Benedek Gimnázium és Technikum
▪ 10-11-es évfolyam, 143 diák
▪ 2-2 gimnáziumi osztály
▪ 1-1 informatikus osztály



Program felépítése

2021/22 őszi félévben a 12. osztályos diákok bevonásával
▪ pályaérdeklődés felmérése, felvételi folyamat átbeszélése
▪ pályaorientációs nap – COVID miatt személyes és online formában

2021/22 tavaszi félévben tanrendbe épülő program
▪ pályaérdeklődés - pályaismereti tudás mérése
▪ önismereti foglalkozások csoportbontásban
▪ pályaismereti foglalkozások
▪ projektmunka 3-5 fős kiscsoportokban
▪ pályaorientációs témahét: személyes és kerekasztal-

beszélgetések, előadások, kipróbálást segítő workshopok
▪ tudásfeldolgozó workshop
▪ hatásmérés, visszajelzések begyűjtése



Pályaérdeklődés –
pályaismereti tudás mérése

Pályaismereti tudás egy munkakörről:
▪ Írj le minél több tudást, ismeretet, az általad legjobban 

ismert munkakörről megadott szempontok mentén:
» mindennapos feladatok, szükséges készségek, 

alkalmasságkövetelmény, kizáró ok, kapcsolódó képzés 
és végzettség, elhelyezkedési lehetőségek

Pályaérdeklődés:
▪ Érdeklődési területek, kedvenc tantárgyak, választott fakultáció, 

iskola utáni órák
▪ Milyen pálya, foglalkozás / továbbtanulási irány áll érdeklődésed 

középpontjában?
▪ Milyen szakemberrel / képzésben tanuló diákkal beszélgetnél 

szívesen? 



Önismereti csoportok

Csoportbontásban:
▪ 14-15 fős csoportok kialakítása – 2 x 90 perc

▪ Differenciált tematika és feladatok a 10-11-es évfolyam számára

▪ Célkitűzések: aktivitás, magyarázat, pillanatkép, szintézis

▪ A csoport igényei szerint tematika rugalmas változtatása

▪ Visszajelzés kérése a diákoktól: kocsi-kuka-levél

Diákok kedvenc feladatai a visszajelzések alapján:
▪ Tenyérrajz
▪ Tedd a vállára a kezed annak, aki…
▪ Címerrajz és csatakiáltás
▪ Aláírás párban



Pályaismereti foglalkozások

Kiscsoportos feladatok mobil használatával:
▪ Legegyszerűbb fogalmak kikeresése, összefoglalása
▪ Online tartalmak keresése és használata
▪ felvi.hu aloldalai, ikk.hu aloldalai

Fókuszban a továbbtanulással kapcsolatos ismeretek:
1. Képzési lehetőségek: felvi.hu, ikk.hu
2. Felvételi folyamata: pontszámítási módszerek, választható és 

kötelező vizsgatárgyak, többletpontok
3. Egyetemi képzés felépítése és diákszervezetek működése
4. Továbbtanulás/munkavállalás, pályakezdés, munkaerőpiac 

elvárásai
5. Témahét vendégeinek bemutatása, legfontosabb kérdések 

szakemberekhez, egyetemistákhoz



Projektmunka kiadása

Folyamat támogatása:
▪ segítségnyújtás a kapcsolatfelvételben
▪ téma és produktumtípus átbeszélése kiscsoportban
▪ egyeztetés az előrehaladásról kiscsoportban

Folyamat ismertetése:
▪ 3-5 fős csoportok kialakítása, csapatnév és koordinátor választása
▪ témalehetőségek és produktumtípusok bemutatása
▪ megvalósítás ideje: 2 hónap

- projektterv határideje (témamódosítás határideje)
- leadás határideje

▪ témahét végén A3-as plakáton kihelyezésre kerülnek
▪ visszajelzés a projektmunkával kapcsolatban



Témahét: 
4 napos rendezvény

▪ facebook csoport
▪ programplakát
▪ 4 nap: hétfő-csütörtök
▪ 45-90 perces találkozások
▪ 4-6 terem

▪ moderált kerekasztal-beszélgetések
▪ személyes beszélgetések
▪ előadás és kérdezési lehetőség
▪ kipróbálást segítő wokshopok

▪ 63 meghívott vendég
▪ vendégek előzetes felkészítése
▪ megköszönő ajándék
▪ visszajelzés kérése a diákoktól 

az online kérdőívben



Témahét: 
tudásfeldolgozó workshop

Online kérdőív ismételt kitöltése:
▪ Milyen pályalehetőségek érdekelnek?
▪ Milyen továbbtanulási irányokban gondolkozol?
▪ Írd le az általad legjobban ismert munkakört…

▪ projektmunkák prezentálása

▪ visszajelzés egymásnak a csoporton belül

▪ tanácsadói visszajelzés a csoportok munkáira

▪ 4 napos rendezvény beszélgetéseinek, előadásainak, 
workshopjainak ismeretfeldolgozása kiscsoportban

▪ visszajelzés kérése a témahétről

▪ üzenet nekünk tanácsadóknak



Diákok visszajelzései

▪ Több infó a témahét foglalkozásairól! 

▪ Az előadás túl passzív, legyen több aktivitás!

▪ A meghívott szakember nem a munkájáról beszél! 
Nem tudnak meg elég konkrétumot a szakmájáról!

▪ Legyen pihenőszoba, ahova el lehet vonulni szusszanni!

▪ Ne legyen már az események után tanítás!

» Bemutatkozó videó a vendégről!
» Több kipróbálást segítő workshop!
» Moderátor minden terembe!
» Tornatermi programok!
» Kvíz, nyereményjáték!



Köszönöm a figyelmet!


